
 

                             ROMÂNIA 
                                          JUDEŢUL NEAMŢ 

                                      MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

                                          CONSILIUL LOCAL 

      
    HOTĂRÂRE 

Privind modificarea art. 7 alin. 1 din HCL nr. 305/2013 
 

În temeiul prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se 

înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona 

şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte 

importantă a treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor art. 49 alin.1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi și în regim de închiriere, actualizată; 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară; 

           Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.493 din 05.09.2014, prin care Primarul 

municipiului – dl. Gheorghe Ștefan propune modificarea art.7 alin.1 din HCL nr. 305/2013; 

           Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.494 din 05.09.2014, prin care 

Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport susţine modificarea art.7 alin.1 din HCL nr. 305/2013; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, art. 45 alin 1 şi ale art. 115 alin. 1 

lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

  HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 – Se modifică art.7 alin 1 din HCL nr. 305/2013 după cum urmează: 

    ”Art.7 – (1)  Tarifele maximale de distanţă  pentru transport persoane în regim de taxi  sunt 

de 2,8 lei / km ”; 

Art. 2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art. 3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Direcției Economice și Serviciului Patrimoniu, Autorizări și Transport pentru luare la 

cunoştinţă şi conformare. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Victor MARGHIDAN 

NR.___ ______ 

DIN 05.09.2014           

 

 

 

    

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                                   Rotariu Ana – Maria  

PROIECT 

 
 

Contrasemnează: 

Secretarul Municipiului,  

Florin FECIC 


